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ERMENSTAN'IN KURULUUNDA ÇARLIK
RUSYA'NIN ROLÜ

1
Yrd. Doç, Dr. Davut KILIÇ*

Title: The Role of Tsarist Russia in the Establishment of Armenia

Abstract: The Southern Caucasia has been the second door opening to

the world for Russia after the Balkans. t is certain that the region, which
is the natural extension of Anatoiia, has vital strategic importance for

Russia when her geographic location is concemed. Russia has invited

the Armenians to the Russian territory by offering worldly and reiigious

priviieges to them. The Armenian dependence on Russia began with the
first campaign of Russia to Caucasia and it increased in time. The
Armenians, who have ethnic and reiigious differences with Russia, have
kept interest in Russia in order to undermine the Müslim domination. n
response to this situation, the Russian rulers determined policies

towards the Armenian, who were a minority in the second quarter of
20th century, in order to locate bases in the Georgian and Azerbaijani

territories, which are the entrance gates to the hot waters. These
developments have infiuenced determination of the politicai acUvities

and military strategies ofRussia towards Caucasia and Eastem Anatoiia.

Keywords: Tsarist Russia, Armenians, Southern Caucasia, liot Waters,

Müslim Domination

W Busya için Güney Kafkasya, Balkanlardan sonra dünyaya
açlan ikinci kap olmutur. Anadolu'nun tabii bir uzants

X Ldurumunda olan bölge; Avrupa, Asya ve Afrika ktalarnn
kavak noktasnda bir kilit konumundadr. Tarih boyunca Orta

Asya'dan yaplan göçlerin ve büyük akmlann, Hazar Denizinin

kuzeyinden Anadolu ve Orta Douya geçiini salamtr. O yüzden
Rusya'nn corafi konumu göz önüne alndnda Güney Kafkas-

ya'nn, hayati derecede stratejik önemi olduu ortaya çkmaktadr.

Rus yöneticilere Ermenileri tantan ilk olay, Karabal bir Ermeni
din adam olan tsrael Ori'nin Türklerin 1683 ylnda Viyana
önlerinde bozguna uramasndan sonra, 1698-171 1 yllan arasnda

* Frat Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, öretim Üyesi, Elaz.
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ERMENSTAN’IN KURULUUNDA ÇARLIK RUSYACIN ROLÜ

Fransa, Ingiltere, Almanya ve Rusya'y dolaarak Ermenileri

kurtarmak için bir Haçl Seferi düzenlemeye çalmasdr. Ori,

emeline muvaffak olamam ise de, gezisi esnasnda Rus Çan Petro

( 1683-1 725)'ya Kafkaslardaki, iki Hristiyan topluluk olan Ermeni ve

Gürcüler hakknda verdii bilgiler bölgeye Ruslann dikkatini

çekmeye yetmitir. 1

Çar Deli Petro, Kafkaslara yönelerek (1723-1724), Hristiyan

Gürcü ve Ermeniler ile ayn ayn dostluk ve ticaret antlamalan
imzalad. Bu temaslar neticesinde Petro, ticaret yollann Douya
doru geniletmenin artlann olutururken, bu konuda Ermeniler-

in ne kadar etkin olduklann,2 Rusya'ya sarslmaz sadakatlerinin

farkna vard. Ruslar, Gürcü ve Ermenilerle ticaret yapmay bu iki

topluluun ileri gelenlerinin çocuklann okutmay, kendilerine dinî

ve dünyevî her türlü imtiyaz vermeye hazr olduklann belirterek,

Ermenileri Rus topraklanna yerlemeye davet etti. 3 Taraflar

arasndaki bu antlama 1783 ylnda içerii geniletilerek yenilendi.

Buna göre Ruslar, ad geçen topluluktan ran ve OsmanlI Devletine

kar korumay da vaat ediyordu.4 Rusya'nn bu topluluklarla yapt
mutabakat Çar I. Petro'nun 1725 ylnda yazd vasiyet namesine
de uygundu.5

1 M. Saray, ‘Ermenistan Yol Ayrannda’, Kafkas Aratrmaian li, stanbul 1996, s. 7; geni bilgi için bkz. E Uras,

Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, stanbul 1987, s. 743 vd.

2 srail oullarndan (Yahudilerden) baka hiç bir millet, Ermeniler gibi dünyann dört bir yanma dalm
deildir. Ermeni tüccarlar Bombay, Madras ve Kalkutta gibi ehirlerde çok büyük ve zengin topluluklar

oluturmaktadr. Ermeni tüccarlarn dünya ticaretinde önemli yerleri vardr. Bunlard ticaretlerinin büyük

bölümünü uzak dou ülkeleri olan Barma, Siam ve Ingiliz egemenlii altndaki Hintli ve Çinli milletlerle

yapmaktadr. Singapur, Kanton, Tava, Sumatra, Bomeo Adatan da bunlarn içindedir. Ermeniler aynca

Buhara, Kokant ve iva gibi Ortadou ehirleriyle de ticaret yapmaktadr. Para kazanma arzulan, onlan

Kemir ve Afganistan’a kadar sürüklemitir. ran’da büyük Ermeni topluluu bulunmaktadr. Nadir ah
döneminden evvel, Hindistan'la yaptkian ticaret sayesinde, çok zengin ye bolluk içinde yasayan 12 bin

Ermeni ailesi bölgede yaamaktayd, bkz. C. F. Neumann, Geschicte der Übersiedlung von Vierzigtausend

Armeniem, we!che im fahre 1828 aus der persischen Provinz Adarbadschan nach Russland auswanderten,

Leipzig 1834, s. 1 vd.

3 C. F. Neumann, a.g.e., s. 25; 1719 ylnda Çar I. Petro Rus Ortodoks Kilisesinin üyelerine tannan bütün

haklan ülkesinde yaayan Ermenilere de verdi. 1734 ylna gelindiinde Çariçe Arma, Ermeni toplumuna kendi

kilisesini yapma hakkn tand. Bu durum 1744'te Çariçe Elizabeth ve 1763’te de Katarina tarafndan da

devam ettirildi. Rus yöneticilerin bu imtiyazlan 1770 ylnda Ermeni Kiliselerin Moskova ve Petersburg’da ina

edilmesine neden oldu. Bkz. L Arpee, A History Of Armenian chirstianity, New York 1946, s. 244.

4 M. Saray, Türk-Rus Münasebetlerinin Bir Analizi, stanbul 1998, s. 164.

5 Çünkü Petro’nun vasiyetnamesine göre; ran’ daima gerilemeye sevk etmeli ve bal durumda tutmal ki,

Rusya onu istedii zaman zahmetsizce öldürmeye kadir olsun. Ama Osmanl Devleti hallolmadan ran’n cara

alnmamaldr. Gürcistan ülkesi (yaklak olarak bugünkü Gürcistan ve Ermenistan'n bulunduu bölge),

Kafkasya’nnah damardr. Eer Rusya buralan elde edecek olursa o zaman Iran ve Osmanl Devletinin alevi

de sönecektir. Bunu için zaman kayp etmeden Gürcistan’ ve Kafkasya’y zaptedip, ran’n içte hakim

durumda olan ahsiyetlerini kendinize hadim ve muti edeceksiniz. Hindistan’n anahtan Osmanl Devletinin

payitahtdr. Çar Petro, Rus yöneticilere gidebildiiniz kadar ilerleyin ki hedefiniz size yaklasn, zaman kayp

Ermeni Aratrmaian, Sonbahar 2003, Cilt 3, Say 11
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Rusya Büyük Petro zamann-
dan beri Gürcü ve Ermenileri

politik, askeri bir müttefik

olarak görüyordu. Ayrca Erme-
nilerin ticari kabiliyetleri

Rusya'nn ekonomisini gelitir-

mesinde büyük rol oynayacakt.
Bu iki toplumda Rusya'ya
yardm edecek bir askeri

kuvvete sahip deildi. Çünkü
Gürcü Krall politik çekimeler

yüzünden zayf dümütü. Ermeniler ise Gürcistan ve ran'a bal
Müslüman hanlklarna dalm bir ekilde yayorlard .

6

Ermenilerin Rusya'ya
balanmas ve oradan

destek ummas, Ruslann
Kafkasya bölgesine

gerçekletirdikleri ilk

seferlerden balayarak
yeermi ve giderek

artmtr.

Ermenilerin Rusya'ya balanmas ve oradan destek ummas,
Ruslann Kafkasya bölgesine gerçekletirdikleri ilk seferlerden

balayarak yeermi ve giderek artmtr.
7 Bu durum Rusya'nn,

Kafkasya ve Dou Anadolu'ya yönelik faaliyetlerinde gerek siyasal,

gerek askeri strateji belirlemesinde etkili olacaktr.
8 Çünkü bölgede

yaayan Hristiyan Ermeniler, Müslüman komulanyla olan
ilikilerini yeterince olumlu bir çizgiye oturtamadklanndan aralarn-

da anlamazlk hasl olmutu. Bu ortam Ermenilerin arasnda,
Rusya'ya yaknlama arzusunu biraz daha artyordu. Bundan
dolaydr ki, aralanndaki dinî birliktelii öne çkaran Rusya, mezhep
farkna ramen Ermenileri kendisine çekmeyi baaracaktr.

9

etmeyin, ayn zamanda tela ve acele etmekten imtina edin diyordu. Bu vasiyetname 1738 ylnda
açklanmtr. L Petro'nun 1725 Ylnda Yazd Vasiyetnamesi, için [bkz. Türk Kültürü, S: 323, (Mart 1990), s.

160 vd.] Rusya'nn ticaretini gelitirmek için daha geni ve stratejik amaçlan vard. Gerilme devrinde olan

OsmanlI ve Iran devletleri ana hedefti. Osmanl Devleti ile Türklerin yönettii ii Iran arasndaki mücadeleler

büyük ölçüde Güney Kafkasya'da (Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) cereyan etmitir. Uzun süre devam
eden bu mücadele srasnda oluan boluu zamanla Rusya dolduracaktr. Bkz. S. ilhan, Kafkasya’nn

Gelien Jeopolitii, Ankara 1999, s. 45.

6 P. B. Nenze, ‘Ermeni iddetinin Kökeni', Uluslararas Terörizm Sempozyumu, (17-18 Nisan 1984), Ankara

1984, s. 179.

7 D. Klç, 'Rusya'nn Dou Anadolu Siyasetinde Eçmiyazin Kilisesinin Rolü’, Ermeni Aratrmalan, S: 2,

(Haziran, Temmuz, Austos 2001), s. 49.

8 J. McCarthy, ölüm ve Sürgün, (nr. B. Umar), stanbul 1998, s. 25 vd; Rapor mahiyetinde Petros di Sarkis

Gilanentz adl bir ermeni tarafndan Astrahan'da bulunan Arevek Minas Tigranyan'a yazlan yazda; ad
geçen ermeni ruhani, Ruslann güneye doru yaylma hareketini tevik ederek Hristiyanlarn ve özellikle

Ermenileri Iran'n baskc idaresinden ve KafkasyalI kabilelerin afallarndan kurtarmak amac ile Ermeni ileri

gelenleri tarafndan, Ruslar nezdinde mümessit olarak görevlendirilmitir. Rus devlet ve askeri otoriteleri ile

iliki kurmu olan Arevek, ayn zamanda bu maksada yardma olan ermeni gönüllü kuvvetlerini de teçhiz

etmitir. Bkz. Osmanb-iran-Rus likilerine Ait ki Kaynak, (nr. H. Andreasyan), stanbul 1974, s. V.

9 Rusya, 17831e Gürcistan' kontrol ederek kendisine baladktan sonra Kafkasya’daki yaylma siyasetinde üs

olarak kullanmak üzere bir Ermeni devleti kurmay düünmütür. [Bkz. R. ahin, Tarih Boyunca Türk

darelerinin Ermeni Poütikalan, stanbul 1988, s. 107.] Kafkasya Ermenileri, Ruslann bu bölgeyi istila etmesine

yardana olmak üzere bir askeri birlik oluturduktan gibi Rus Çariama da ballk ve destek salama sözü

Ermeni Aratrmalan, Sonbahar 2003, Cilt 3, Say 11
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Ermenilerin derebeylikler halinde yaadklarn, birbirlerine vatan
hissi ve siyasi olaylarla bal olmadklann, sadece ananeleri, dil ve
dinlerinin onlar bir bütün halinde tutuunu bilen Rusya, 1796
ylnda Astrakhan'dan yaplan müterek kara ve deniz harekatnda
Gürcü ve Ermenilerle arasndaki dini birliktelii çok iyi kullanarak,
bütün dou Kafkasya'y kolayca ele geçirdi. Böylece irvan
(Shemakhi), eki (Mukha) ve Karaba (Shusha) hanlklan Ruslann
eline geçmi oldu. Daha sonra Kafkasya'da en önemli Türk
merkezlerinden birisi olan Gence'nin de Rusya'nn hâkimiyeti altna
girmesi, Ruslar Ara nehrine ulatrd gibi, Erivan (Revan) 10

Platosunun çevresinde ilk hakimiyetlerini tesis etmeleri imkann da
verdi. Bu durum ayn zamanda Ruslara Erivan ve Tebriz yolunu daaçm oldu. 11 1801 de Tiflis Hanln kendisine balayan Rusya, bir
taraftan Kuzey Azerbaycan'daki Azeri hanlklarn ortadan
kaldrmaya yönelirken, dier taraftan da Anadolu'nun kapsna
dayanm bulunmaktayd. Onun için bölgede çounluk oluturma-
yan Ermenileri, bal olduktan Kilise tekilabn ve bunlara bal din
adamlann kullanacakt. 12

20 Haziran 1804'te ran'la yaplan ilk savatan sonra ranah nn bölgedeki otoritesi zayflam ve Rusya Eçmiyazin'le komu
olmutur. Ermeniler bu tarihten itibaren aralannda rk ve mezhep
farkna ramen Hristiyan Rusya'ya kar olan ilgilerini
Müslümanlann idaresinden kurtulmak için daha da younlatrm-
tr. 13 Bu durumu gören Rus yöneticiler, lk denizlere çkma
noktasnda bölgenin en önemli geçit yeri olan Gürcistan ve
Azerbaycan topraklann yani Güney Kafkasya'ya hakim olmak için
bölgede aznlk olarak yaayan Hristiyanlan ve özellikle Ermenileri
tarihi corafya ya uygun olarak organize etmeye balad. 1816
ylnda 'Lazarev ailesininM4 salad imkanlarla Moskova'da

10

11

12

13

14

Buo0ml«ten olarak yöredeki sivil ve dinî görevliler Kafkasya'da Müslüman hanlklarn Ruslarca
istila edilmesini desteklemiledir. Bkz. J. McCarthy, a.g.e. t s. 25.

SSfS^SSr

"

m
0
!
P
t?Ü

ann Önderiii,Kte 1583 ete geçirilerek Osmanl, Devletinin bir
eyaleti oldu. 1616 da ranlIlar tarafndan gen alnd. 1634-39 yllan arasnda tekrar OsmanlI Devletinin elinegeçen Envan, 1639 da Kasr- nn Antlamasyla ran’a brakld 1747’de Nadir ah’m ölümüyle dier

erbaycan hanlklan ile beraber Erivan’da müstakil bir Türk hanl olarak ortaya çkt. Bu Hanlk 1857*deki

<* “* »•

W. E. D. Ailen, P. Muratof, 1828-1921 Türk-Kafkas Snrndaki Harplerin Tarihi, Ankara 1966, s. 19.

Yaylmalannda Ermeni Eçmiyazin Katogigosluu’nun Rolü’. Kafkas

Bkz. H. F. B. Lynch, Armena Travels and Studes I, New York 1901 , s. 232.

lazarev ailesi, konunun banda ifade edildii gibi Çar Petro’nun davetine uyarak ran’dan Rusya’ya gelinyerleendin en önde gelenlerindendir. Lazarev kardelerden L N. Lazarev Rusya-lran diplomatik
misyonunda tercüman olarak çalyordu. I. L Lazarev ise Rusya'nn dou politikas üzerine Katerina’nm

A
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‘Ermeni ark Dilleri Enstitüsü" 15 kuruldu. Gençlerin eitimi, sivil ve
askeri hizmetlerde kullanlacak elemanlarn yetitirilmesi gibi genel
amaçlarn yannda bu enstitü, özellikle ark Dillerinin pratik ve
teorik eitimiyle megul oluyordu. Yine bu enstitü Rusya'da kurulan
okul ve kiliseler için öretmen ve papaz yetitirilmesine de arlk
veriyordu. Enstitü kuruluundan 1831 ylna kadar geçen sürede
309 örenci yetitirerek 16 mezun etmiti. Bu mezunlarn büyük bir

bölümü, okulun kurucularnn beklentilerine cevap vererek, edin-

dikleri seviyeli bilgiyi kendi toplumu arasnda yaymaya balad.
Enstitünün bakanln Lazarev ailesinden Christoph yürütüyor-

du. 17

Ermenilerin Kafkasya'da en büyük zaaflar aznlk durumlan idi.

Zira krsal alan haricinde bölgenin önemli yerleri Erivan, Gümrü,
Karabag ve Zengezur vilayetlerinde de Ermeni çounluu yoktu.

Erivan dahil olmak üzere bölgenin her yerinde Türkler çounlukta
idi. 18 XVIII. yüzyl sonunda Erivan Hanlnn çevresinde Ermeniier

nüfusun ancak % 20'sini oluturuyordu. 19 Bunlarda, Güney
Kafkasya ile Dou Anadolu'nun her yerine dalm bulunuyorlard.
XX. yüzyln ilk çeyreinde bile bölgenin hiçbir yerleim biriminde

çounluk oluturamyoriard. Ancak Ermeniier de tpk Müsiümanlar
gibi kendilerini bu topraklann sahipleri sayyorlard. Çünkü Kutsal

danmanlna kadar yükselmiti. 1774 ylnda II. Katerina L N. Lazarev’e asilzade unvan verdi. [Bkz. H.

Cabbarl, ‘Rusya’da Ermeni Diasporas: Oluumu ve Faaliyetleri’, Ermeni Aratrmalan, S: 3, (Eylül, Ekim,

Kasm 2001), s. 137.) Moskova’da Lazarev Enstitüsünün bulunduu sokak ‘Ermeni Caddesi' adyla
anlmaktayd. Bu da Lazarev'in ahsnda bütün Ermenilerin gördüü yüksek ilginin propagandaya yönelik bir

yansmasyd. Bkz. K. Beydilli, ‘1828-1829 Osmanl-Rus Savanda Dou Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen

Ermeniier*. Türk Tarih Belgeleri Dergisi XIII, S: 17’den (Ayn basm), Ankara 1988, s. 368.

15 Yine ayn ekilde Neumann'm naklettiine göre; Andall, 1827 ylnda tercüme ettii Ermenistan'n küçük

hikayesi adl eserin sonuna doru Lazarev ailesinden övgü dolu sözlerle öyle bahsediyor Tüm milletim

Lazarev ailesinin kurduu bu mükemmel eitim merkezi ile gurur duyuyorlar. Eski anmz elimizden alnm
olsada, rezil barbarlar bize kölelik zincirleri taksada, birçok yüzyldan bu yana aciz, göçmen bir halk olarak

dünyann dört bir yanna dalm olsakta, asil Lazarev ailesinin vatan sevgisi, ufukta birk görmemizi,

umutlanmamz salyor. En azndan, bu enstitüde yetiecek olan ve özgürlük için bilinçlenmi gençlerin,

zaman geldiinde üzerlerindeki esaret zincirlerininadnn farkna varp, bunlan kracaklardr. Yüzyllardan

beri kendilerine zulmeden, inançsz barbarlan yerle bir edecekleri günün, elbet birgün gelecei düüncesinde
teselli buluyoruz. Bu kahramanlardan alevlenecek dünyadaki tüm Ermeni halknn, birlik ve beraberlik içinde

olaca ve anavatanna olan sevgisini tekrar kefedip ayaa kalkt, ve bakaldrd gün. Büyük Ermenistan

tekrar özgürlüüne, bamszlna ve eski an ve öhretine kavuacaktr. te o zaman gelecek nesillerimiz

ve tüm dünya, bu eitim merkezinin kuruluunu saygyla anacak ve Lazarev ismi tarihe altn harflerle yazlm
olacaktr.’ Bu yaz, Rusya’nn ran ve Osmanl Devletiyle yapt savalardan önce kaleme alnmtr. Bkz. C.

F. Neumann, ag.e., s. 11 vd.

16 K. Beydilli, a.gm, s. 368’de baskdan kaynaklanan bir hata olsa gerek bu rakam 209 olarak verir. Ancak
alnt yapt Neumann’n eserinde bu rakam 309’dur. Bkz. C. F. Neumann, a.g.e., s. 8.

17 K. Beydilli, a.gm, s. 368.

18 E. Kürkçüolu, ‘Ermenistan’*! Kafkasya’da Siyasi Rolü*, Avrasya Dosyas, lll/l, (lkbahar-1996), s. 264.

19 P. B. Henze, a.gm., s. 179.
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Kiliseleri Eçmiyazin burada bulunuyordu.20 te bu iki gerçek onlar
Ruslarla ortak hareket etmeye götürdü. Rus destei olmadan bir
Ermeni vatan oluturulamazd. 21 ran Ermenilerinin Rusya'nn koru-mas altna girme istekleri,22 XIX. yüzyln ilk döneminde bölgeye
yaylma arzusunda olan Rus ordusuna cesaret verdi. 1827 knda
Katoikos Henses Adarages, cemaatna öyle sesleniyordu. 'Ararat
dünyasnn ve Ermeni milletinin aknlk ve takdirini kazanaca-mz zaman, ana tahtn eski bamszlnn yeniden kurulmas ve
canlandrlmas günü geldi. Ermeni kahramanlan, ayaa kalknz,
Iranllann iini bitiriniz. htiyar Masis'i (Agn Da) sevindiriniz. Bir
defa daha vatan topraklann kanlarnzla boyaynz ve sonra hür
olarak yaaynz.'23

Ermeni dinî liderlerin ve yöneticilerin Rusya'ya olan ilgisi, 1827
ylnn llkbahannda General Paskyeviç'i, Kafkasya'y kesin olarak ele
geçirmek için harekete geçirdi. Ara Vadisi boyunca ilerleyen Rus
kuvvetleri, Ermenilerin mukaddes ehri ve Katogikos'un (Ermeni
toplumunun en büyük ruhani lideri) yaad yer olan Eçmiyazin'!
igal ederek,24 Tebriz yoluna hakim Abbasabad snr kalesi ile

20

21

22

23

24

Eçmiyazm iülses, Ermenistan'n ilk kilseskSr. Bu yüzden 'Kiliselerin Anas' olarak anlr. Bkz. C. F. Neumann

» 'Ar' Eçmiyazin n tarihi hakknda geni bilgi için bkz. D. Klç, OsmanlI daresinde Ermeniler

PtomÎÜÎ! 3®si
.^V

cadeteler’ Ankara 2000- s- 183-188; D. Klç, 'Selçuklulara Kadar Anadolu'da
Gregoryen Ermeni Kilisesi (M. 451-1100)', TK, S; 452, (Aralk-2000), s. 752-760.

J. McCarthy, a.g.e.f s. 29.

hükümetinin Eçmiyazin Kilisesine gösterdii yakn ilgiyi bahane eden Katoikos Ephram
(Kaan), bölgede cereyan eden Osmanlnlran savanda Rusya'nn korumasna snarak ban imzalanana
tadar Çarim güvencesi altnda kakl. Bkz. E Smith, Armena II, Boston-New York1833, s. 1

16*

!ieS;iX !
dÖnemter^ der &meni PatnWerin- verdii

a

Sf,c

kI^°la

?„?miyazin Kilisesi ' ^ Nehri'™ geçen Rus askerlerini çanlara» çalarak
***

‘rn
D
UZen^hemen hac iareti »W. Hristus'a (Isa'ya) ükretm^r!

Kutsal elbselenn giyen papazlar, Rus Ordusu nu ve Bapiskopos Nerses'i muhteem bir törenletardamtardr özellikle Ermeni Kilisesinin lideri saylan Katoikos Nerses'in geri dönüü sevindetarlanmtr. Zira Nerses, Iranllann basklanndan kaçm ve uzun yllar Tiflis'te yaamaktayd^m^terinsevnççlklanu ekilde yanklanyordu: ‘Yaasn Rusya mparatoru, yaasn Büyük Nikola, Bmenistan'n

ara^^ik^ii^^J^’^y?ne d0nJ yanlulanan «W», böylelikle Ermeni'ler ve Rus'lar

•
rf,

mrf
ÎL

Sa
^
ad

!‘
C- F- Neumann, a.g.e„ s. 27 vd.) Nerses o tarihlerde EçmiyazinKatotosudur. Hatta Ruslara kar gösterdii sadakatten dolay kendisine 'Nevvth Nisani' ödü» lav*

E?
yapda" SaVata 9österdi9i üstûn hitanlardan dolay Çar tarafS

r"?
ts,ne P*2- c- F- Neumann. a.g.e„ s. 38.) O dönemde Nerses Adarages, Sarkssan'a qöre-EpngiMn Mo|kos u deil, Tiflis Piskoposudur. Daha sonra 1843-1857 yllan arasnda EçmiyazinKatoikos luuna seçtecektff. 1827de ateli nutuklar atan Iran Ermenilerinin. Rus kuvvetlerininyaSK

e^^lBtoK v
r ^ *

efSeS' balmsz bir Eunenistan düüncesinde olduu için safd
SîrtSkiPloRo

V' S
!^?

SHn’ nrh® Armenan Church'. Religon n The Middle East I, (edtA J. Arbeny),
aynca bkZ"^hYgetÇh.narq.CTm.au/chronology-pl .html, 27.062001]a*«ndeventen kronoioye göre de, bahsedilen dönemde Nerses'in Katoikos olmadn Sarkssan'n

H^SL^
r!^. Ka

î,

0kos seçildi9ini 9östermektedir. E Uras da. Neumram söyledii gibita^teldonemde Nerses n Katoikos olduunu söylemekle birlikte, Nerses'in am milliyetçi tamtamdan dolav
ft«lar tarafndan 1828 yihnda görevinden alnarak sürüldüünü, gönderildii Besarabya'da 15 yfl kaldr» vedaha sonra 1850 ylmda da aniden öldüünü belirtir. Bkz. E UrasTa.g.a, 1 758.

^
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Nahcivan' ele geçirdiler. Ayn yln Eylülünde Ermenilerinde destei
ile Erivan da, hiç kar koymadan Ruslara teslim oldu.25 Yürüyüüne
devam eden Çar ordusu, 19 Ekim 1827'de Tebriz'i de savamadan
teslim ald. Paskyeviç, Bundan sonra yaplacak harekatta Ermeniler
üzerinde büyük saygnl ve etkisi olan, tarihi göçü balatacak
Ermeni asll Albay Lazarev'i, Tebriz'in kumandanlna getirdi.
Onun bundan böyle esas görevi Nahçivan ve Erivan topraklanna
ran'dan Ermenileri göçürmek olacakt. 26

Paskyeviç'in amac. Ermeni halknn 'Lazarev' ismini duymasyla
birlikte, Ruslara olan güveninin artmas ve iyice pekimesiydi.
Aynca o, mparatordan ald talimata göre; Ara Nehri'nin Rusya ile

ran arasnda snr olmasnn, bu bölgelerde yasayan Ermenilerin
durumunun toplumsal olarak iyilemesinin ve bunun salam
temeller üzerine oturtularak bölgede demografik yapnn Hristiyan-
larn lehine deitirilmesi gerektiini biliyordu. Rus Bakomutan
Azerbaycan Eyaletinde yaayan dier Hristiyanlan da mutlu etmek
istiyordu. Amacna ulamak için kendisi ve bölgedeki halk arasnda
araclk edecek birine ihtiyaç vard. te bu araclk görevini
üstlenmesi için Paskyeviç, Lazarev'i seçmiti. Bundan böyle
Azerbaycan'daki geni Ermeni kesimiyle pazarlk edip, Ruslara
yanda olarak kazandrmak Lazarev'in takdirine brakld. Çünkü o
da, halen devam etmekte olan savan durumunu ve Rus yönetimi-
nin siyasal amacm Paskyeiç gibi iyi biliyordu. Albay Lazarev,
Bakomutan ve idari yönetimin kendisine olan güvenlerini boa
çkarmad. 27

Rusya, Kafkasya'da yürüttüü müstemlekeci siyasetin geregi
olarak Bizans döneminden bu tarafa, tarihi Azerbaycan
topraklarnda dank halde bulunan Ermeni ahalinin26 ve
Ermenilerce kutsal saylan Eçmiyazin Kilisesinin bulunduu
topraklarn, 29 Erivan Hanlnn hakimiyetinden çkarlarak %

25 W. E. D. Aden, P. Muratoff, a.g.e., s. 20; R. G. Hovanrüsian, Armenia On The Road to Independence 1918,
Los Angeles 1967, s. 8; Ruslarn, Erivan’ kuattnda orada bulunan zamann Rus yazarlar uzaktan Erivan
Kalesinde pek çok cama minarelerinin göründüünü ve kale alndktan sonra ahalinin çounun Türk olduunu
görmü ve kaydetmilerdir. Bkz. D. B. 0., 'Sovyet Rusya'nn Kafkasya'da Yaratt srail: Ermenistan', TK.
S: 59, (Eylül 1967), s. 856.

26 K. BeydBli, a.gJtu, s. 369; . Memmedov, Türkiye ve ran’dan Ermenilerin Göç Ettirilmeleri Politikas’, Türk-
Ermeni likileri Uluslararas Sempozyumu, Ankara 2000, s. 66.

27 C. F.Neumann,ag.e.,s.39vd.

28 Bizans mparatorluunun uç beyliklerinde youn olarak yaayan Etmenlerin çeitli bölgelere tehciri ve
Bizans-Ermeni ikleri için bkz. 0. Klç, ‘Selçuklulara Kadar... ', s. 752-760.

29 Bu ehir, Gregorus iiluminator’un talimat ve hükümdar Büyük Tndafm emri üzerine MS. 303 ylnda
kurulmutur. Bkz. C. F. Neumann, a.g.e., s. 20
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73.8'nin Müslüman olduu,30 'Ermenistan Vilayetine’ çevrilmesini
hedefliyordu. Bu da, bölgede az olan Ermeni toplumunu Müslüman
hakimlerinin idaresi altnda çkarma projesi idi.31

5 Mart 1828 ylnda Rusya ile ran srasnda Türkmençay
Antlamas imzaland. O zamana kadar ran'n elinde olan Erivan
bölgesi içinde yer alan, Ermenilerce kutsal saylan Eçmiyazin
Kilisesi ve Agn Dann bulunduu topraklar Rusya'nn hakimiyetine
geçti.32 Antlama gerei bölgede yaayan Ermeniler ve dier
Hristiyan guruplar, bir yl içerisinde Rusya'ya göç edeceklerdi.
Abbas Mirza, göç etme arzusunda olan Ermenilere, Ruslar
tarafndan askere alnacaklann, onlara köle olacaklarn söyleyip,
Rusya'ya olan göçü engellemeye çaltnda bir çok Ermeni; 'Bir
Hristiyan ülkesinde otyemeyi ran'da ekmekyemeye tercih ederiz.’
diyerek, Ruslar tarafndan Hahçivan, Erivan ve Karaba'a yerletiril-
melerine raz oldular.33 Heumann'n da srarla söyledii gibi,
Ermenilerin tüm servetlerini geride brakp, göç etmeleri, Hristiyan
kardelerinin arasnda yaamak arzusu ve Rusya'ya olan
güvenlerinden kaynaklanyordu. 34 Ermenilerin bu ifadesi, din
kardeliinin ne kadar öne çktna ve Hristiyan Rusya ile birlikte
olabilmek için neler vermeye hazr olduklann açkça anlatmaktadr.
Rusya yaylmac emperyalist politikalann gerçekletirmek için
bundan böyle Kafkaslarda din duygusunu devaml kullanacaktr.

30 Bu nüfus kesafetini Mvza Bala 1591 tarihli Revan eyaleti tahrir defterinde öyle aktarmaktadr. 27 Nahiyeye
ayrlan Revan eyaletinin merkezi Erivan’dr. ehre bal 90’ mütevâciz Türk köy ve kasabalarndan maada. 6
mahalleyi ihtiva ettiini belirtir. [Bkz. M. Bala, a.g.md., s. 313] Ayrca Saray’da, Revan’n bu durumunu ortaya
koyan OsmanlI Arivindeki Tapu Tahrir Defterlerinin numaralann : 628, 633, 637, 681, 727 895 898 901
913, olarak dokuz adet vermitir. Bkz. M. Saray, ‘Ermenistan Yol....’, s. 1 nu: 1.

31 M. Abdullayev, ‘Rusya’nn imali Azerbaycan’da Müstemlekecilik Siyaseti’, Azerbaycan Tarihinin Caödas
Problemleri, (nr. H. Isaxanl), Hazar Üniversitesi 2000, s. 45.

32 R Curuzon, Armerua, New York 1854, s. 204; Rusya ve Iran arasndaki savalar sonucu 1813 Gülistan, 1828
Turkmençay antlamalan He Azerbaycan topraklan Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrlmtr. [Bkz. S. lhan
a.g.e. f s. 23.] Türkmençay Antlamas ile ranlIlar Kafkasya siyasetinde rol oynayan bir devlet olma vasfn!
kaybettiler. Bundan böyle Kafkasya, Rus siyasi ve askeri hakimiyetinin. Batda Anadolu üzerinden Akdeniz’e,
Güneyde Iran üzerinden Hint Okyanusuna ve Douda Hazer Denizi üzerinden Asya’nn kalbine çevrildii bir
us haline gelmitir. [Bkz. W. E D. Ailen, P. Muratof, a.g.e., s. 21.] Bu antlamalarda! sonra Hazar Denizinde
yalnz Rusya harp gemisi bulundurma hakkna haiz oluyordu. Bu durumda Hazar Denizini Rus golü haline
getiriyordu. [Bkz. L Kurzun, Iran, (1892 ylnda Londra'da baslan eserin mühim bir ksmmm tercümesi*) (nsr
Iran Harbi Umumi stihbarat Dairesi), 1927, s. 138.] Rusya’mn XIX. yüzyln bandan itibaren Iran
topraklarnda kazand yerleri öyle sralamak mümkündün 1802 Gürcistan’n Karadeniz kys, 1803 Gence
1805 Karaba ve eki, 1806 irvan, 1812 Hazar Denizi kysnda Tali, 1814 Gürcistan, 1828 Erivan, Aör!Da ve Eçmiyazin’i ele geçirdi. Geni bilgi için bkz. R Curuzon, a.g.e., s. 201

.

33 C. F. Neumann, a.g.e^ s. 63; K. Beycfilli, agm, s. 381.

34 C. F. Neumann, a.g.e., s. 54.
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Yaplan nakil sonunda gönüllü veya zorla35 40 bin Ermeni, antla-
mann on beinci maddesi geregi, göç etmek zorunda brakld. 36

Göç eden Ermeniler, Rus hükümeti tarafndan Müslüman
nüfusun youn olarak yaad Erivan bölgesine yerletirildi. Çar I.

riikola bu davranyla37 tarihi corafyaya müdahale ederek,
bölgedeki demografik yapy flristiyanlar lehine bozma gayretine

girdi. Bu ekilde Rusya, Erivan Hanln Ermenistan Vilayetine

çevirme projesini hayata geçirirken Böylelikle dou ve bat
Türklüünün irtibat kesilecek ve sunî bir Ermenistan oluacakt. 38

te bütün bu düüncelerden dolay Ermeni kiliseleri içerisinde en
yüce ruhani makam olarak tannan Eçmiyazin Kilisesi olanlar
destekledi. McCarthy, Ermeni-Müslüman münasebetlerindeki bu
gerçei '...doudaki Ermeniler ve Müslümanlar genellikle

kendilerine düenin, dindalannn yannda yer almak düüncesinde
olduklanm' söylemekle ortaya koyar. 39

ran Ermenilere, yaad topraklan terk etmemeleri halinde

daha çok para ve imtiyaz teklif etmesine ramen. Ermeni
toplumunun yaad dinî duygular, Hristiyan din kardelerinin
idaresi altnda rahat ve güven içerisinde yaayacaklan umudu,
Ermenileri bu maceraya sürükledi. Ermenilerin (Katolik olmayan)
büyük bir bölümü, son zamanlarda bu büyük mparatorluu yeni

anavatan olarak görüyorlard.40 Bunun için Rus-lran savanda ran
Ermenileri, Müslüman efendilerine ba kaldrarak din kardeleri
olan Rus askerlerine öncülük etmitir.

Tpk Gürcistan ve Knm hadisesinde olduu gibi gal edilen

bölgeler, önce Rusya'nn himayesinde 'bamsz' bir Ermenistan

35 Abbas Miza'nn, Lazarev'e yazd kinci mektupta göçün asl nedenin, Eçmiyazin Katoikos'unun, sebep
olduu, bu civarlafdaki bütün Hristiyan din adamlannn, göç etmedikleri taktirde, görevlerinden almakla

tehdit etmesi, bununla da kalmayp, bu kiilerin dinden çkm olaca eklinde fetva vermesi, buradaki

Hristiyan din adamlannn göç etmesine neden olmutur. Yine ayn ekilde buradaki halk da dinden

çkmaktan korktuundan, onlann peinden gitmek zorunda kalmtr. [Bkz. C. F. Neumann, a.g.e., s. 66.)

Lazarev’in bu mektuba verdii cevapta; Eçmiyazin Manastn'ndaki din adamlarnn göçteki etkileri daha ban
müzakeresi yaplmadan evveldi. Eer bu din adamlan, o günlerde tavsiye ve tehditlerle göçlere sebebiyet

verdiyse, siz saygdeer Majesteleri de kabul etmelisiniz ki, savata dümana zarar verecek, her türlü

yöntemin kullanlabileceini söylüyordu. (Bkz. C. F. Neumann, a.g.e„ s. 71] Bu cümleden olarak bunda ve

daha sonra meydana gelecek yönlendirmelerde din adamlarnn fonksiyonlan daha iyi anlalacaktr.

36 Bkz. K. Beydilli, a.g.m., s. 372 vd.

37 Çar I. Nikola'nm hükümdarlnn ilk devrelerinde Kafkaslardan Iran ve Osmanl Devletinin kesin olarak

çkartlmas salanmtr. Buna ramen Kafkas halk ve bölgesi üzerinde tam bir hakimiyet kurulmas aradan

ancak otuz yl geçtikten sonra mümkün olabilecektir. Bkz. G. H. Bolsöver, ‘1815-1914 Arasnda RusD
Politikasna Bir Bak', (nr. Y. T. Kurat), Belleten, S: 118, (Nisan 1966), Ankara 1966, s. 266.

38 D. Klç, ‘Rusya'nn Dou Anadolu...', s. 51

.

39 Bkz. J. McCarthy, a.g.e., s. 24.

40 C. F. Neumann, a.g.e., s. 3.
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olarak, ilan edildi. Çar I. Nikola, ksa bir sûre sonra 21 Mart 1828'de
yaynlad emirnamesiyle *Ermeni eyaletleri" olarak vaftiz edilen

yeni topraklan, mparatorluuna dahil etmeyi kararlatrarak,

Unvanlanna 'Ermenistan Kral' sfatn da ekledi. 41 Çar bu
davranyla Erivan bölgesinde bamsz bir Ermeni Eyaleti kurmak
için vermi olduu sözü gerçekletirmemi oldu.

Ormanyan'm bu konudaki görüünü A. Küçük öyle aktanr:

ran'n, Ermeniler üzerinden basksn artrmas Ermenileri,

Rusya'ya yöneltmi ve kurtuluu onun hakimiyetine girmekte
bulmulardr. Çar elde ettii piskoposlar sayesinde Kafkasya'da

gayesine ulamtr. I. Mikola'nn Ermenilere siyasi bir otonom vaat

ettiini ve bunda da samimi olduunu göstermek için geçici olarak

onlann bulunduu yere Ermenistan adn vermitir. Yine Ormanyan
bütün bu gelimeleri, Rusya'nn hâkimiyet projesini kolaylatrmak
amac ile düündüü basit bir oyun olarak deerlendirmitir.42

Ruslar, Kafkasya'y ele geçirdikten sonra Ermeni toplumu ile olan

münasebetlerini de en üst seviyeye çkartt. Buna Ermeni
toplumunun içinde bulunduu corafya da müsaitti. Çünkü
aralarnda mezhep (inanç) ve rk fark olmasna ramen Rusya'dan

baka yaknlaacaktan bir Hristiyan devlet yoktu.43 Bu durum bata
Eçmiyazin Kilisesi olmak üzere Ermeni maceraclar tarafndan da
ho karland.44 Ermeni gençlerinin bir çouna Rusya'daki
üniversitelerde okuma hakk ünmd. Bu üniversitelerde yetien
gençlerden bazlar da mparatorluun seçkin ve askeri tabakas
içerisinde yerini zildi.45

XIX. yüzyln balannda Rusya'nn Kafkaslara girmesi Ermeni
toplumu üzerinde büyük deiiklikler meydana getirmitir. Ad
geçen bölge Türkmençay Antlamasyla ranlIlar tarafndan Ruslara

terk edilmitir. Bundan böyle Rusya açsndan Kafkaslar, Osmanl
Devletinin ulaamayaca güvenli bir bölge olmutur.46

41 Bkz. Y. Temon, Ermeni Tabusu, (nr. E Ouz), stanbul 1995, s. 53; L Nalbanttan, The Armenan
Revolbonary Movement, Los Angeles, 1963, s. 24.

42 A. Küçük, ‘Ermeni Katoikosluu ve Ermeni Meselesine Dair Bir Ariv Vesikas Üzerine’, Ankara Üniversitesi

lahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, (Ankara 1983), s. 733.

43 D. Klç, ’Rusya’ran Dou Anadolu».', s. 51

44 Ermeniierin düüncesine göre bu durum; Ermeni toplumu ve Kiliselerinin, yüzyllardan beri çektikleri

eziklikten kurtulmalan için büyük bir frsatt. Bir baka ifadeyle, dalm olan bu toplumun, Rusya'nn

himayesi altnda, tekrardan bir araya gelerek birlemesi ilk büyük adm olacakt. Bütün bu olaylar Ermenilere

göre; hakikaten çok büyük bir geliimin batangaydL Bkz. C. F. Neumann, a.g.&, s. 92.

45 R. G. Hovannisian, a.g.e» s. 7 vd; S. Cöhçe, 'Ermeni Kimlii Hakknda B» Deerlendirme', Yalan Tarihimizde

Kars ve Dou Anadolu Sempozyumu (17-21 Haziran1991), Ankara 1992, s. 100.

K. V. Sarksan, a.gm, s. 484.
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1829 yl balarnda Rus Generali Paskyeviç'in eniriyle bölge

halk deftere kaydedildi. Buna göre Erivan Vilayeti arazisinde

tahminen 17.000 hane, Mahçivan'da 4.600 hane ve Odubad
bölgesinde 2.130 hane olmak üzere toplam 23.730 hane ahali

yaamaktayd. Bu hanelerin ortalama 5 kii olduu varsaylarak

118.650 kiinin yaad belirtilmitir. Bunun da 81.749'u
Müslüman ve 25.131'nin Ermeni olduu kayda alnmtr.47

ran'dan göç eden ermeni ailelerden 1829-1832 yllan arasnda
Erivan'a 366 hane (1.715 / kii), Mahçivan'a 265 hane (1.110) ve
Ordubad'a 36 hane (182) yerletirilmitir. Bunlann dnda ayrca
Erivan'n 119, Nahçivan'n 6 1 ve Ordubad'n 1 1 köyüne Ermeniler

göçürülmütür. ehir ve köyler dahil Erivan'a yerletirilen 4.599
(23.568), Nahçivan bölgesine 2.137 (10.652), Ordubad ve
çevresine 250 (1.340) olmak üzere toplam 6.949 (35.560/kii)

ermeni ailesidir.48

Ruslarn Erivan yöresindeki Müslümanlan sürmesiyle büyük bir

nüfus deiimi balad. McCarthy, Bournoutian'n ran ve Rus
kaynaklarndan yararlanarak yapt çalmadan naklen; hanln
Müslüman halkndan yaklak 26 bin kiinin (% 30), ya ölmü yada

göç etmi olduunu, 1832 ylna gelindiinde Erivan'a 45 bin

Ermeni'nin göç ettiini belirtmektedir.49 K. Beydilli'ye göre de bu
rakam 8.249 hanedir. Bu da yaklak olarak 41.245 kii

etmektedir.50 Lazarev'in çansna evkle karlk veren Ermenilerin

önemli bir ksm bu göçe koa koa katldlar. Bu ekilde Rus
yönetimine kar olan sevgilerini ispatlayarak büyük ve önemli

hizmetlerde bulunduklann düünüyorlard.51

Ermenilerin yaplan davete bu denli kaytsz artsz itaat

edeceklerini, canla bala göçe destek vereceklerini Ruslar bile

ummuyordu. Fakat milletinin ruhani durumunu ve düüncelerini

bilen Lazarev, Ermeniler tarafndan Ruslara yaplan iltifatlann içten

ve samimi olduunun garantisini verdi. Bunun üzerine yönetim,

maksatlarna ulamak için ilk somut admlan atmaya balad ve

yeni düzenlemeler getirdi.52 Ruslar göçmenlerin Rus topraklanna

47 Y. Aslan, ‘Rus stilasndan Sovyet Ermenistan’na Erivan (Revan) Vüayeii’nin Demografik Yaps (1827-1922)’,

Yeni Tûkiye, S: 38 (Mat-Nisan 2001), (Ermeni Sorunu Özel Says II), s. 1019.

48 Y. Aslan, a.g.m., s. 1 020.

49 J. McCarthy, a.g.e., s. 30

.

50 K. Beydill, a.g.m., s. 407.

51 C. E. Neumarm, a.g.e., s. 40.

52 C. F. Neumann, a.g.e., s. 42.
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ayak basmalaryla birlikte, tüm askeri koruma ve vatandalk
haklarna sahip olabilmeleri için hazrlklara balad. Onurlu bir
görev üstlenmi olan Lazarev, evkle urap, soydalarn,
Rusya'nn barç bayra altnda toplayabilmek için can atyordu.53

mzalanan Türkmençay Antlamasyla, Azerbaycan'n kuzeyine
tamamen hakim olan ve bunu ran'a kabul ettiren Rusya'nn,
bundan sonraki hedefi Osmanl Devleti idi. Burada da Ruslarn
yardmclan yine Ermeniler ve bunlar yönlendiren din adamlan
olacakü. Çünkü daha sava balamadan bu faaliyetler Eçmiyazin
Kilisesi tarafndan balatlmt. Ruslar sava palanlarn yaparken
Eçmiyazin Kilisesi, verdii emirler ve gönderdii ajanlar vastasyla;
Hristiyanlk haçnn klcn temsil eden Rus orduiannm, Müslüman
mahkumiyetinden kurtarmaya kotuu Osmanl Ermenilerinin de
din gayretiyle kendilerine yardm etmesini istiyordu.' Böylece
Osmanl snrlan içinde Ermenileri tahrik etmeye balamlard.54

Ruslann ilk hedefleri, Kafkas kylanndan Türkleri sürerek55
bölgede askeri bir hududun tesis edilmesiydi.56 ran' Kafkasya'dan
çkaran Rusya, Dou Anadolu'daki emperyalist emellerini
gerçekletirmek için Osmanl Devletiyle sava durumuna geldi.57

1828 ylnda Rus güçleri Paskyeviç58 kumandasnda Erzurum'a
doru ilerlemeye balad. Azerbaycan topraklannda olduu gibi
burada da yol boyunca Ermeniler Rus ordusunu sevinç
gösterileriyle karladlar.59 Yine ran'da olduu gibi Kars ve
Çldr'daki Ermeniler de Osmanl-Rus harbinin patlak vermesiyle,
din birliini bahane ederek, Rusya'nn yannda yer aldlar. 60

53 C. F. Neumann, a.g.e., s. 47.

54 A. Arslan, a.g.m., s. 29 vd.

55 Paskyeviç’in 27 Temmuz 1827’de Çar hükümetine gönderdii mektupta yaklak 4.100 (20 500 / kii) hane
Müslüman’n Osmanl Devletine göç ettiini bildinnektedir. Bkz. Y. Aslan, ag.m., s. 1020.

56 W. E D. Ailen, P. Muratof, a.g.e., s. 23; Çarlk Rusya’nn Gürcistan, deniz kysndaki Mingreli bölgesi
Karaba, Erivan, eki, irvan ve Dastan’daki bütün gücü 1833 ylna gelindiinde tamamen askerden
olumaktayd. Bkz. E Smit, Researehes Of The Armenia I, New York 1833, s. 209

57 Paskyeviç, Sivas’; stanbul’un, Ermenistan, Suriye ve Irak’la münasebetlerini tehdit eden bütün Anadolu’nun
ulatrma sisteminin düüm noktas olarak kabul ediyordu. [Bkz. W. E D. Ailen, P. Muratof, a.g.e., s. 31.]
Erzurum’a yaplacak harekat esnasnda Trabzon’daki Osmanl kuvvetleri donanma tarafndan oyalanacakt.
stanbul’u Diyarbakr ve Badat’a balayan tek yolun geçtii Sivas ele geçirilerek, Osmanl Devletinin
Anadolu’daki eyaletlerini tamamen ikiye bölecekti. Bu arada Diyarbakr, Sivas arasndaki zengin maden
yataklan da ele geçilerek OsmanlIlar bu kazançtan mahrum braklacakt. Bkz. A. Arslan, a.g.m., s. 30.

58 Iran-Rus savalarnda ve Türkmençay Antlamasndaki (1 ubat 1828) baanlarndan dolay Paskyeviç’e,
Rus hükümetince bir milyon ruble para ile ‘Erivan Korttu’ payesi verilmitir. [Bkz. M. Bala, a.g.md., s. 314.}
Paskyeviç’in 1828-1829 Osmanl-Rus savandaki baanlan için bkz. Pukin, Erzurum Yolculuu Biyelkin’in
Öyküleri, (nr. A. Behramolu), ? 1999, s. 57 vd.

59 R. G. Hovarmisian, ag.e., s. 8.

60 K. Beydiiii, a.g.m., s. 383 vd.
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1830 ylnn sonuna kadar Rus ordusu ile birlikte hareket eden
Kars, Erzurum ve Elekirt bölgesindeki pek çok Ermeni yapbklanna
karlk olarak, Müslümanlarn misillemesinden ve Osmanl
Devletinin yarglamasndan korktuktan için, Rus propagandasnn
ve Rus yanls Ermenilerin de tesiri ile61 bölgeden Rus ordusuyla

beraber aynlarak Ahska, Ahlkeiek ve Gümrü'ye doru yola

çkmtr.62 Çar Nikola, ran'la yapt antlamadaki gibi, Osmanl
Devletiyle yapt Edirne Antlamasnda63 da, Rusya'ya göç etmek
isteyen Ermeni ve dier Hristiyanlara tam serbestlik verilmesini ilk

art olarak ileri sürdü. Böylece 1830 tarihinde Rusya'ya ümit
edilenden daha fazla Ermeni göç edecek ve Azerbaycan topraklann-

da oluturulan Ermenistan'da Ermeni nüfusu, yava yava younluk
kazanmaya balayacakt. Bunun bilincinde olan Paskyeviç,

ordusuyla Osmanl topraklanndan çekilirken beraberinde götürdük-

leri Ermeni göçmenleri Erivan vilayetine ve Ahska bölgesine

yerletirdi. 64 1828-1829 Osmanl-Rus sava, Ruslar açsnda
beklenenlerin üstünde bir netice verdi. Bütün Rus hedefleri elde

edilerek ideal bir snra kavuulmutu.65 Bu da bir anlamda
bölgenin ileri ki, tarihlerde tlristiyaniatnlmasma zemin olacakt.

Ruslar, Erivan Hanln Ermeniletirmek siyasetine bütün hzyla
devam ederek, Azerbaycan ve Anadolu Türklüü arasna örmü
olduu duvan salamlatrmtr. Rus tarihçisi M. N. avrov'dan,
Abdullayev'in naklettiine göre; yaplan bu göçlerde ran'dan 40
bin, Osmanl Devletinden 84 bin Ermeni, Erivan topraklanna

nakledilmitir.66

Takip edilen demografik yöntemlerden bir dieri de ran'da
olduu gibi Osmanl topraklarnda da gayrimüslim nüfusu, Rusya'ya

göç etmeye tevik, hatta igal edilen yerlerde zorlama yoluna

bavurulmasyd. Albay Lazarev, 'Rusya için bu nüfus yeni bir

zenginlik kayna olacakbr.' Sözleriyle vanlacak gayeyi anlatyordu.

1829 ylnda da ayn senaryo içerisinde Osmanl-Rus sava
sonunda imzalanan Edirne Antlamas geregi Dou Anadolu'dan

61 Geni bilgi için bkz. D. Klç, a.g.e., s. 91

.

62 R. G. Hovannisian, a.g.e., s. 9; E Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara 1992, s. 493.

63 Bu antlamayla Ruslarn doudaki kazançtan daha fazlayd. Osmanl Devleti, Ruslarn Nahcivan ve Erivan’

ellerinde tutmalann kabul ediyordu. Buna karlk Ruslar da, Erzurum, Kars ve Bayezit’i geri vereceklerdi.

Bkz. S. J. Shaw, E K. Shaw, Osmanl imparatorluu ve Modem Türkiye II, (nr. M. Harmanc), stanbul 1983,

s. 61.

64 W. E D. Ailen, P. Muratof, a.g.e., s. 42 vd.

65 Bkz. W. E D. Ailen, P. Muratof, a.g.e., s. 30.

66 Bkz. M. Abdullayev, a.g.m., s. 46.
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yaklak 120.000 kiilik Ermeni gurubu Erivan ve yöresine
yerletirildi.67 Leon Arpee'ye göre de; Erzurum, Kars ve Beyazt'dan
96 bin Ermeni, yeni Rus snnndan içeri girmitir.68 K. Beydilli'ye

göre de bu rakam 100 bin civanndadr.69

Eçmiyazin/Üçkilise Katogikoslugu da Çarln istila siyasetine alet

olarak din kardelii çerçevesinde ran'da olduu gibi Anadolu
Ermenilerini de Rusya'nn himayesi altnda toplanmaya çararak bu
oluuma destek vermitir. Ruhani makamn yapm olduu bu çagn
Ermenilerin dinî duygulann harekete geçirerek, Müslümanlarla
yaamaktansa bulunduu topraklan terk ederek Hristiyan
Rusya'nn yannda yer almay tercih etmilerdir. te bugünkü Erme-
nistan'n temeli de 1828-1830 yllannda böylece atlm oldu.70

Rusya, Azerbaycan topraklar üzerine. Dou Anadolu ve ran'dan
göç ettirdii Ermenileri yerletirerek, güney snrianndaki bu iki

Müslüman komusuna kar tampon bir Ermenistan devleti

oluturmutur. leride buras bir saldn merkezi olacaktr. 71 Rusya
kurduu sünî Ermenistan'la bölgede stratejik bir üste sahip olmu
ve Türk Dünyasnn ortasna bir hançer gibi saplanmtan72

üphesiz Çar yönetimi, ran ve Dou Anadolu'da götürdükleri
çok saydaki Ermeni nüfus sayesinde iktisadi, askeri ve siyasi

faydalar salamtr. Rusya faal bu Ermeni nüfusla Erivan ve
Mahçivan' ihya edecei gibi bunlar vastasyla ran ve Osmanl
Devletine kar güçlü bir set oluturmutur. 73 Ermenilerin, her iki

bölgeden göçürülmesinde de genel olarak ayn metot uygulanmtr.
ran'da Albay Lazarev eliyle yürütülen göçürme ilemleri. Dou
Anadolu'da General Pankratyev tarafndan icra edilmitir. Bunlara

67 A Saydam, ‘Rus Sömürgeciliinde Uygulanan Demografik Yöntemler Knm ve Kafkasya örnei’, Avrasya
Etütleri, S: 2, (Yaz-1996), s. 121.

68 L Arpee, a.g.e., s. 293.

69 K. Beydim, a.g.m., s. 407; Ayrca Rusya'ya göçürülen Ermeniler için bkz. D. Klç, a.g.e., s. 93-95.

70 F. Kraolu, Kars Tarihi I, stanbul 1953, s. 550.

71 M. Saray, a.g.e., s. 116.

72 Daha da önemlisi Ruslar
'

Pan-Slavizm ’ propagandasyla Osmanl Devletini içten vurmay hedefledikleri gibi,

Anadolu cephesinde de Hristiyanlk propagandas ile ordularna Ermenileri, yardmc kuvvet olarak kullanmak
istiyordu. [Bkz. F. Kraolu, ‘Armenya / Yukan-Berde 2700 Yllk Türk Varl, Ermenilerin Rus istilasna Alet

Olmas ve Mezalimi’, Atatürk Üniversitesi XX.Yd Armaan Ermeniler Hakknda (Makaleler Derlemeler) II,

Ankara 1978, s. 59.) Balangçta Ruslarn bundan maksad kurduktan Ermenistan’ iki slam devletine,

Osmanl ve ran'a kar tampon bölge olarak kullanmakt. Fakat bu iki slam devletinin bir türlü

toparianamadnt gören Rusya, eittii Ermeni gençlerin birksmm Osmanl Devletine kar kullanmak üzere
Rus ordusunda istihdam etti. Bir ksmn da tekilatlandrarak Osmanl Ermenilerini ayaktandrmak için Dou
Anadolu’ya gönderdi Bkz. M. Saray, 'Ermeni Meselesinin Ortaya Çk, Ermeni Meselesini Ortaya
Çkaranlar’, XI. Türk Tarih Kongresi V, Ankara 1994, s. 1757.

73 U. Güisoy, 1828-1829 Osmani-Rus savanda Rumeli'den Rusya’ya Göçürülen Reaya, stanbul 1993, s. 84.
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da en önemli destei Ermeni ruhaniler vermitir. 74 Bütün bu
olaylara baktmz zaman, Türkmençay ve Edirne Antlamalarna
sokulan 15. ve 13. Maddelerin harpten önce planland, bu
maddelerin Ermenilerin göçürülmesi iine hukuki klf olduu
ortaya çkmaktadr.75 lk bakta, olaan ve önemsenmeyecek gibi

görünen bu maddeler Türkiye ve ran'n içerideki ekonomik gücünü
önemli ölçüde etkilemitir. Neumann'n ifadesine göre; Rusya'ya
gerçeklesen büyük bir bölümünü Ermenilerinin oluturduu bu
göçün önemi ne yazk ki. Bat AvrupalI güçler tarafndan da
anlalmamtr. 76

Sarkssan'a göre; Rusya'nn Ermenilerin dank bir halde
yaad Anadolu topraklarn ele geçirmesi, bölge Ermenileri
açsndan önemli bir deiiklik olmutur. Bu gelien olaylar Ermeni
toplumu ve Kilisesi üzerinde büyük etki yapmtr. OsmanlIdan,
Rusya'ya çok sayda Ermeni göçmütür. Bu durumda ekonomik,
sosyal, entelektüel, kültürel ve eitim alanlannda gelimelere
neden olmutur. Ancak Çarlk Rusya, Ermeniler arasnda oluan
bamsz Ermenistan ümidinin yeermesine müsaade etmedi.
Ruslar, Kafkasya'ya yerleir yerlemez milliyet snrlan temelinde,
hiçbir otonom toplulua tolerans göstermedi ve emperyalist
amaçianndan dolay Ermenileri dü knklna uratt. Ermenis-
tan'daki bu hayal knklna ramen, Ermeniler Rus idaresinde dinî,

milli ve kültürel uyan anlamnda bir deneyim dönemi geçirmiler-
dir.

77

74 K. Beydilli, a.g.m., s. 406.

75 K. Beydilli, a.g.m., s. 408.

76 C. F. Neumann, aug.e., s. 3; Meselenin baka bir yönü ise; Rusya, 1828’de bir ölçüde kendi kkrtmas ve
yardmyla balatt Yunan isyan srasnda Osmanl Devletine sava açmtr. Bunun için Osmanl Devleti iki

ayn cephede savamak zorunda kalmtr. Sonuçta Yunanistan bamsz olurken 14 Eylül 1 829’da imzalanan
Edime Antlamas Osmanl Devletinin Kafkasya ile olan balann kopma noktasna getirmitir. Bkz. K. Y. Lee,

Ermeni Sorununun Douu, Ankara 1998, s.17; F. Krzolu, a.g.e., s. 549.

77 K.V. Sarkssan, a.g.m., s. 484; Sarkssan yukarda her ne kadar Rus yanls bir ifade kullansa da hemen
akabinde Ruslarn Ermenilere pek iyi davranmadn ifade etmek zorunda kalmtr. Neumann’da Ruslann,

Ermenilere davrann öyle ifade eden Ruslar, Ermeni ailelerine yeniden bir göçe sürüklemek için aslnda
kuvvet kullanmalarna bile gerek yoktu. Ticaretle geçimini salayan Ermenilerin, iç kargaalarn youn olduu
Iran yerine, Rusya’nn korumas altnda yasamak istemeleri gayet doaldr. Bu yüzden Ruslann, Ermenileri

zora komalarna bile lüzum yoktu. Bir de Rus yönetimi ve Kont Paskyeviç, Ermenilerin durumlaryla ve haliyle

ilgilenmi ve onlara göç için gerekli yardm yapm olsayd. Iran ve Türkiye'den giden, zavall ve kandnlm
Ermenilerin yarsndan fazlas göç srasnda Erivan ve Nahcivan Hanlklarnda açlktan öldü. Bunlan, göçte
bulunan ve bu olaylara ahit olan son derece saygdeer birinin anlattklarndan da biliyorum. Albay
Lazarev'in General Paskyeviç'e yazd rapor da bu olay doruluyor. Bu yüzden Ermenilerin Rusiara artk
sutlarn çevirmelerine, gönüllerinin Asya'daki, en az Rus mparatorluu kadar kudretli olan, ikinci bir güçten.

Bamsz Ingiltere’den yana olmalarna amamak gerekir demektedir. Bkz. C. F. Neumann, a.g.e., s. 6.
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Çarlk Rusya, hakimiyeti altna ald Ermeni toplumunun
inançlann 1836'da resmen tanyarak, Eçmiyazin Katogikoslann
daha kolay yönlendirebilmek için Pologenia ad verilen kanun
çkard. 78 Belirli bir dönem sonra esas gayesini aça vuran Rusya,
Ermenileri Ortodokslatrmak için bir takm tedbirler ald.79

Çarlk Rusya Kafkasya'da kendisine bal bir Ermenistan'dan
daha ziyade egemen olmay tasarlad Kafkasya'da ikinci merhale
olarak Ermenileri Slavlatrmak ve Ruslatrmak politikasn amaç
edinmiti. Özetle 'Ermenisiz bir Ermenistan' kurulmas Çarlk
Rusya'nn izledii genel strateji idi.80 Çünkü daha önce ifade
ettiimiz gibi Rusya tarafndan hayata geçirilen proje neticesinde
bölgede demografik yap Ermenilerin lehine hzla deiiyordu ve
mesele olgunlamt.

Önce Kafkasya Genel Valiliine bal olarak, Tiflis, Kutais,
amah ve Derbend'den oluan dört vilayet kurulmuken, birkaç yl
sonra Ermeni vilayeti ismi deitirilerek, 1 Ocak 1850'den itibaren
Erivan Vilayeti denilmitir. Nahçivan ve Ordubad kazalar da bu
vilayete dahil edilmitir.81

Ruslann uyguladktan göç ve iskan çalmalan umumiyetle Türk
Dünyas aleyhine gelien politikalar olmutur. Çarlk Rusya ve daha
sonra gelen Sovyet yönetimlerindeki rejim farkllklanna ramen
göç ettirme ve iskan politikas hiç deimemitir.82 Kafkasya'da tek
ve rakipsiz olan Rusya, Ermenistan ve Ermeni toplumunu kendi
politikasna göre yönlendirip ekil vermesinde karsnda ciddi
hiçbir engel olmamtr.83

Sonuç olarak, yüzyllar önce ran ve Bizans'n snr boylannda
dinî ve siyasi bir problem haline gelerek, iç ksmlara datt
Ermenileri, yaylma arzusunda olan Rusya, yeniden bölgeye
tamtr. Eçmiyazin Kilisesi etrafnda Ermeni nüfusun younlama-
s o güne kadar Müslümanlann yaad corafyann Hristiyaniat-
nmasna sebep olmutur. Baka bir ifadeyle Erivan Hanl

78 M. Ormanyan, The Church Of Armena, London 1955, s. 72 vd; H. F. B. Lynch, a.g.e., s. 233.

79 Rusya. Ermeni okullarn Kilisenin elinden alarak, kendi denetiminde Rusça eitim yapan mniiar haline
getirdi. Ermeni memurlardan ya Ortodoks mezhebine geçmelerini yada istifa etmesini istedi. Ermeni
talebeleri Üniversitelerden atarak. Ermeni toplumu üzerinde dinî bir bask oluturdu. Geni bilgi için bkz. D
Klç, a.g.e., s. 86 vd.

80 E Granville, Çarlk Rusya'nn Türkiye’deki Oyunlar, (nr. O. Anman), Ankara 1967, s. 58; E Kürkcüoölu
a.gjn„ s. 265.

’

81 Bkz. Y. Aslan, a.g.m, s. 1023.

82 A Saydam, a.gjn., s. 114.

83 R. ahin, a_g.e., s. 130.
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Ermenletnlmeye çallmtr. Bu da Ermenilerce. Rusya
tarafndan kendilerine verilen bir imtiyaz gibi alglanmtr. AncakRusya bölgede tam hakimiyeti saladktan sonra Ermeni toplumunuS avlatrma Politikasn hayata geçirmi ve bundan kesin sonuç
alamaynca empeyalist emelleri için Ermenileri yönlendirmeyebalamtr. Uzun vadede Rus siyasetiyle gelien Ermenistan'n buuramu bir anlamda Ortadou'da kurulacak olan srail'e örnek
tekil etmitir. Ayrca tarihi süreç içerisinde Rusya kendi
bünyesindeki yönetim deiikliklerine ramen Kafkasya'daki bu
politikasn hiç deitirmeden günümüze kadar getirmitir.
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